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کالم امام   |    ۴ 

روز قدس، روز تمایز
 منافقین و متعهدین است
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ــک  ــه یـ ــس اینکـ ــد؛ نْفـ ــن باشـ ــد، کم سـ ــواد باشـ ــد، بی سـ ــواد باشـ ــهید، باسـ ــن شـ ــه ایـ ــد کـ ــم نمیکنـ ــرق هـ ــت؛ فـ ــاد اسـ ــک نمـ ــهیدی یـ ــر شـ هـ
ـــی  ـــز خیل ـــرد و بیایـــد وســـط میـــدان، چی ـــرای دفـــاع از حـــق حاضـــر باشـــد جـــان خـــودش را کـــف دســـت بگی ـــد کـــه ب ـــه وجـــود بیای ـــزه ای در کســـی ب انگی
ـــر  ـــد؛ ه ـــزرگ باش ـــد، ب ـــک باش ـــاال کوچ ـــد؛ ح ـــام دادن ـــا انج ـــهدای م ـــن را ش ـــت؛ ای ـــزه ای اس ـــن انگی ـــک چنی ـــترِی ی ـــال، مش ـــدای متع ـــت. خ ـــی اس باارزش

شـــهیدی یـــک نمـــاد اســـت.    1398/09/25

مزار: بهشت زهرا )س(

هر شهید، یک نماد است
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم  علی اصغر شیردل

شهید هفته  

محل شهادت : سوریه - تدمر تاریخ شهادت: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

با محاسبه درست، برنامه بدهید

انتخاب درست؛ کار درست     |     4  

احکام      |     4  

فعالیت در بورس با سرمایه دیگران

     اصل مسئله فلسطین بر سر چه بود؟
اساسًا تشــکیل دولت صهیونیســت در این نقطه از دنیای 
اســام »برای خاطر این بود که در بلندمدت، تداوم سلطه 

اســتعمارگراِن آن روز -کــه در رأسشــان انگلیس بــود- بر 
دنیای اســام باقی بماند و این طور نباشد که اگر یک وقت 
دولت اســامِی مقتدری به وجود آمد، بتواند جلوی نفوذ 

اســتعمارگران و انگلیــس و فرانســه و دیگــران را در ایــن 
منطقه بگیرد.«     ۷۹/۹/۲۵ اشــغال  ســرزمین فلسطین  
»براساس یک طرح چندجانبه، پیچیده و با هدف جلوگیری 
از اّتحاد و پیوســتگی مســلمانان و پیشــگیری از تأســیس 
مجّدد حکومتهــای قدرتمند مســلمان بــود.«     ۸۰/۲/۴  
در واقع هدف اصلی غربی ها از ایجاد دولت صهیونیســت 
این بود کــه »یک پایــگاه حضور و نفــوذ دائمی بــرای خود 
در غــرب آســیا و امــکان دسترســی نزدیــک بــرای دخالــت 
ط بــر کشــورها و دولتهای ایــن منطقه«

ّ
 و تحمیــل و تســل

     ۹۹/۰۳/۰۲  داشته باشند.  

پایان شب صهیونپایان شب صهیون

گزیده بیانات     |     2  

در امتداد تاوت و تدبر در قرآن، »عمل به دســتورات قرآنی« در ابعاد فردی، اجتماعی و 
حاکمیتی از مهم ترین توصیه های رهبر انقاب است. »خط حزب اهلل« تأکیدات حضرت 

آیت اهلل خامنه ای را در این باره بازخوانی می کند.

گزیده ای از  بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره »عمل به قرآن«

 برای »زندگِی  برای »زندگِی 
  ادامه در صفحه  ۲سعادتمندانه«سعادتمندانه«

راه حل مقاومت، فردای روشن امیدبخش فلسطین را  رقم می زندراه حل مقاومت، فردای روشن امیدبخش فلسطین را  رقم می زند

ادامه در صفحه  ۳ 

آن روزی که دولتهای فاتح جنگ جهانی اول، منطقه غرب آسیا را به عنوان مهم ترین غنیمت جنگی، میان خود تقسیم  سخن
 میکردند »نیاز به یک پایگاه امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطه دائمی خود بیش از پیش احساس کردند.« هفتـه

    99/03/02  از همان سالها دولتهای غربی زمینه چینی را آغاز کردند تا نهایتا »پس از دّومین جنگ جهانی با استفاده از 
ِت صهیونیست را اعام کردند.«   

ّ
غفلت و گرفتاری  دولتهای منطقه، ضربه خود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولِت بدون مل

  99/03/02 اکنون حدود هفتاد سال از دوران تاریک »شجره خبیثه صهیونیسم« می گذرد و نشانه های مختلفی نوید پایان این شب 
سیاه را می دهد. در آستانه روز قدس مروری بر راه حل مسئله فلسطین و ابعاد آن در بیانات رهبر انقاب خواهیم داشت.

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
خط حزب ا...                     

   پیامک:                                              10001028 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   

»روز قدس« روزی نیســـت که فقط اختصاص به 
قدس داشته باشـــد. روز مقابلۀ مستضعفین با 
مستکبرین است. روزی است که باید مستضعفین 
مجهز بشـــوند در مقابـــل مســـتکبرین، و دماغ 
مســـتکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین 
منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین 
این روز را روز قـــدس می دانند، و عمل می کنند به 
آنچه باید بکنند. و منافقین ـ آنهایی که با ابرقدرتها 
در زیر پرده آشـــنایی دارند و با اسرائیل دوستی ـ در 
این روز بی تفاوت هســـتند، یا ملتها را نمی گذارند 
که تظاهر کنند. باید همانطور که ایران قیام کرد و 
دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، 
تمام ملت ها قیام کنند و این ُجرثومه های فساد را 

به زباله دانها بریزند.   1358/05/25 

کالم امام  

روز قدس، روز 
تمایز منافقین و 

متعهدین است

 بعضی اوقات حرفهایی از بعضی صادر میشود 
که نشـــان دهنده ی این است که اساس قانون 
اساســـی را کأّنه قبـــول ندارند. خب کســـی که 
میخواهد وارد میدان ریاســـت جمهوری بشود 
و داوطلب نشستن بر مســـند ریاست جمهوری 
کشـــور اســـت، بایســـتی بـــه اســـام معتقـــد 
باشـــد، به رأی مردم معتقد باشـــد، بـــه قانون 
اساســـی معتقد باشـــد؛ اینها را بایستی اعتقاد 
 ]اگر[ نداشـــته باشد که خب 

ّ
داشته باشـــد َواال

شایســـته ی این معنا نیســـت. حرفهایی گاهی 
شنیده میشـــود که متناســـب با این وظیفه ی 

مهم نیست.    1۴00/02/12

کسی که به قانون اساسی معتقد نباشد 
شایسته ریاست جمهوری نیست

نظر اسام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده، 
نظر خیلی روشنی است. »المرأة سّیدة بیتها«؛  بزرگ 
خانه، زن خانه است؛ این از پیغمبر اکرم ؟ص؟ است. 
جایگاه زن در خانواده، همانی است که در گفتارهای 
گوناگون ائمه ؟مهع؟ آمده: »المرأة ریحانة و لیست 
بقهرمانة«.در تعبیرات عربی، قهرمان یعنی کارگزار، 
پادو، یـــک خدمتگزار محترم. میفرمایـــد: در داخل 
خانه، زن قهرمانه نیســـت؛ ریحانه است، گِل خانه 
اســـت. خطاب به مردان میفرماید: بهترین شـــما 
کسانی هستند که بهترین رفتارها را با همسرانشان 

دارند. اینها نظرات اسام است.    1390/03/01

زن، بزرگ خانه است

دولت جوان حزب اللهی  

خانواده ایرانی  

شخصیت  

احکام  انتخاب درست؛ کار درست  

حوزه ]اصفهان[، تنها حوزه اى بود کـــه در یک دوره، 
یک مجتهـــد و فقیـــه و فیلســـوف زن - خانم امین- 
در آن پـــرورش یافت. مرحـــوم عامـــه ى طباطبایی 
رضوان اهلل علیـــه می گفتند مـــن به اصفهـــان رفتم 
و با خانـــم امین ماقـــات و بحـــث علمی کـــردم. آن 
موقع خانم امین، خانم مســـن  جاافتـــاده اى بودند 
و عمرى از ایشـــان گذشته بود و شـــاگردان فراوانی 

هم داشـــتند. آقاى طباطبایی رضوان اهلل علیه - آن 
فیلســـوف و فقیه و مفســـر - از مقام علمی ایشان 
تعریف می کردند. قبـــل از خانم امیـــن نیز در همین 
شهر  اصفهان دختران مجلسی اول و مجلسی دوم 
- یعنی همسران ما صالح مازندرانی و بعضی دیگر 

  1380/08/08 - به مقام اجتهاد رسیدند. 
۲۳ اردیبهشت ۶۲: درگذشت خانم امیِن اصفهانی

بعضی از کســـانی که وارد میدان انتخابات میشـــوند 
اظهاراتی میکنند که اظهارات خوبی نیســـت، حرفهای 
فریبنده اســـت، حرفهایی اســـت که هیچ پشتوانه ی 
فکری و پشتوانه ی برنامه ای ندارد؛ همین  طوری یک 
چیزی اّدعا میکنند، یک چیـــزی میگویند، بدون اینکه 
امکانات کشـــور را در نظر بگیرند یا حّتی بدانند. خیلی 
از برادران که در این میدان وارد میشوند، از بسیاری از 
ظرفّیتهای کشور شاید خیلی مّطلع هم نباشند؛ بدون 
اینکه حاال محاسبه ی درستی شـــده باشد، یک چیزی 
میگویند، یک حرفـــی میزنند، یک وعـــده ای میدهند. 
اینها خوب نیست، بایستی برنامه ارائه بشود به معنی 
واقعی کلمه؛ بایســـتی جوری باشـــد که کارشناسان 
وقتی نگاه میکنند به حرف زدن کســـی کـــه داوطلب 
اســـت و حرف میزند با مردم، در دلشان تصدیق کنند 

که این حرف، حرف متقن و خوبی است.  1۴00/02/12   

سؤال:  شـــخصی مبلغی از یک نفر گرفته است 
تا در بورس کار کند و قبول کرده است که ماهی 
مقداری ســـود به صاحب پول بدهـــد و زیان نیز 
به عهده خودش باشـــد، آیا اینکـــه قبول کرده 
است زیان پای ایشان و سود بیشتر هم به نفع 
خودش و در عوض ماهانه سود ثابتی بدهد از 

نظر شرعی مورد قبول است؟

جواب:  اگر عنوان قرارداد وکالت باشد، اشکال ندارد، 
به این صورت که صاحب سرمایه به طرف مقابل 
وکالت بدهد با سرمایۀ او در بورس خرید و فروش 
کند و مقدار معینی از سود را ماهانه به او بپردازد و 
بقیه را به عنوان حق الوکاله تملک کند و در ضمن این 
قرارداد شرط شود که در صورت عدم کسب سود، 
ـ از مال خود معادل مقدار  ـ عامل در بورس  وکیل 

تعیین شده به صاحب سرمایه بپردازد.

نظر عالمه طباطبایی درباره بانو مجتهده امین

با محاسبه درست
برنامه بدهید

فعالیت در بورس با سرمایه دیگران

عکس نوشت  

تصویری از مرحوم کیومرث صابری فومنی در کنار حضرت آیت اهلل خامنه ای در دوران ریاست جمهوری 

آقای کیومرث صابری فومنی که توسط شهید رجایی به مشاورت فرهنگی رئیس جمهور رسید، در زمان 
ریاســت جمهوری آیت اهلل خامنه ای نیز در همان سمت ابقا شد.  در بخشــی از پیام تسلیت رهبر انقاب  
برای درگذشت وی آمده: »او یار دیرین شهید رجایی و طرفدار وفادار همیشگی انقاب و نظام اسامی 
بود. هنر برجسته او در سالهای دفاع مقدس همواره در خدمت کشور قرار داشت و او تا آخرین روز عمر 

خود هرگز قلم و قریحه سرشار خود را جز در راه ایمان و باور خود بکار نگرفت.«
   یازدهم  اردیبهشت ۱۳۸۳؛  سالروز درگذشت  هنرمند فقید کیومرث صابری فومنی
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روز قـــدس، روِز آزمایش بزرگ ملت های مســـلمان اســـت؛ روز 
قدس، آن روزی اســـت کـــه ملت های مســـلمان بیواســـطه ی 
مقامـــات رســـمی حرف شـــان را در دنیـــا مطـــرح میکننـــد... 
دولت های اسامی با بهانه های مختلف و برای شاد کردن دل 
امریکا، نباید ارتباطشـــان را با این رژیم غداِر ســـتمگر غاصب - 
که خطری برای همه ی منطقـــه و همه ی ملتها و دولتهاســـت 
- عـــادی کنند؛ نباید به خاطـــر امریکا، روی خوش بـــه این رژیم 
نشـــان بدهند، که این کار زشتی اســـت. دلیلش هم این است 
که آن کســـانی که مرتکب این عادیســـازی میشـــوند، الاقل در 
اوایـــل کار، آن را پنهـــان نگه میدارند؛ لذا کار زشـــتی اســـت که 

پنهانش میکنند.  138۴/0۷/29  

روز قدس
روِز آزمایش بزرگ ملتهای مسلمان

خطبه های انقالب  

چرا  آمریکا شیطان بزرگ است؟ 

به رسم آیه ها  

آنچـــه یـــك ملـــت از طـــرق معنوی بـــه دســـت مـــی آورد، یك 
پشـــتوانه ای میشـــود، ذخیره ای میشـــود برای اینکه بتواند 
در همه ی میدانهای زندگی، با اراده ی راســـخ و با عزِم مقاوم 
در مقابل مشـــکات پیش برود؛ بن بســـتها را باز کند، کارهای 
بزرگ انجام دهد. کســـی مثل امـــام بزرگوار مـــا... بیش از هر 
چیز متکـــی بود بـــه همان جوشـــش قلبی، معنـــوی، روحی، 
توکل، معرفت، عبـــادت. تا آخر عمر هم ایـــن بزرگوار با وجود 
پیری و ناتوانی و شکستگی، نیمه ی شـــب برمیخاست، اشك 
میریخت... یك یك شـــما مردم عزیزمـــان - بخصوص جوانها 
- میتوانید به همـــان منبع و معدن عظیم قـــدرت، با توکل، 
با ارادت، متصل شوید و اســـتفاده کنید و اســـتفاضه کنید و 

   1392/02/25 نورانی شوید و نقش ایفا کنید. 

با اشک و توکل 
نورانی شوید و نقش ایفا کنید

درس اخالق  

سخن هفتهگزیده بیانات

اینکـــه مـــا مـــدام میگوییـــم مذاکـــره نمیکنیـــم، اشـــکال 
مذاکره این اســـت: شـــما را از راه صحیح خـــودت منحرف 
میکنـــد، امتیـــاز را از شـــما میگیـــرد ]اّمـــا[ آنچـــه را بایـــد 
بدهـــد، بـــه شـــما نمیدهـــد؛ زورگویـــی میکنـــد... امـــام 
بزرگـــوار ما فرمـــود: آمریـــکا شـــیطان بزرگ اســـت؛ واقعًا 
، تعبیـــر فوق العاده ای اســـت. خـــدای متعال  ایـــن تعبیـــر
از قـــول شـــیطان نقـــل میکنـــد کـــه شـــیطان در قیامـــت 
َنّ اهلَل  بـــه کســـانی کـــه از او متابعت کرده انـــد میگویـــد: ِا
فُتُکم؛ شـــیطان به 

َ
خل

َ
ا

َ
َوَعَدُکـــم َوعـــَد الَحـــِقّ َو َوَعدُتُکـــم ف

پیـــروان خـــودش میگوید خدا وعده ی درســـت به شـــما 
داده بـــود، شـــماها از وعده ی خـــدا پیـــروی نکردید؛ من 
وعـــده ی دروغـــی بـــه شـــما دادم، شـــما دنبال مـــن راه 
ـــا َتلومونی َولوموا 

َ
ف وعـــده کردم، »ف

ّ
افتادید! من تخل

1( مـــن را مامـــت نکنیـــد، خودتـــان را مامت  نُفَســـُکم«،)
َ
ا

95 /5 کنید. ایـــن عینًا امروز منطبق اســـت با آمریکا.    11/
۲۲ ۱( سوره ابراهیم، آیه 

ادامه از صفحه  یک
امــا راه حــل اساســی بــرای مقابله بــا ایــن توطئه  

تاریخی و راه حل مسئله فلسطین چیست؟

     راه حل چیست؟
»روزی کــه مقاومــت اســامی در لبنــان بــه هّمت 
دالورمــردان لبنانــی و بــا توصیــه و حمایــت امــام 
راحل شــکل گرفت، اســرائیل، بیروت را در اشغال 
خــود داشــت...  از آن تاریــخ تــا پیــروزی تاریخــی 
بــر اســرائیل، فقــط هجــده  مقاومــت اســامی 
ســال بــه درازا کشــید.«    ۸۰/۲/۴  بنابرایــن امروز 
»الگــوی مقاومــت و مبــارزه پیــش روی ماســت؛ 
یعنی می توان بــا مقاومت و مبــارزه و البته تحّمل 
خســارت، به پیــروزی رســید.«    ۸۰/۲/۴  از همین 
روســت که »اصل، مبــارزه اســت ... هیــچ راه حلی 
جزو مقاومت در قضیه فلســطین وجــود ندارد... 
هر کسی از فلسطینی ها که از راه مقاومت پایش را 
کنار گذاشــت، ضرر کرد... راه قدس، راه فلسطین، 
مســئله  حــل  و  فلســطین  مســئله  نجــات  راه 

 ۸۸/۱۲/۸ فلسطین، جز راه مبارزه نیست.«   
نباید از یاد برد که »هیچ ملتی جز بوسیله ایستادگی 
و مبارزه نتوانســته شــرف و هویت خود و استقال 
خــود را بــه دســت آورد. به هیــچ ملتی، دشــمن با 
التماس چیزی نخواهد داد.«    ۷۹/۷/۲۹ بنابراین 
اولیــن راه، »تــداوم مبارزه و ســامان بخشــیدن به 

ســازمانهای جهادی و همکاری آنان بــا یکدیگر«  
 ۹۹/۰۳/۰۲است. و بایدایمان داشت که »راه قدس، 
راه فلســطین، راه نجات و حل مســئله فلســطین، 
جــز راه مبــارزه نیســت.«   ۸۸/۱۲/۰۸  اینگونــه بود 
که  »موازنه ی قدرت در فلســطین دگرگون شــد و 
امروز غّزه میتوانــد در برابر تهاجم نظامی دشــمن 
صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شــود. این تغییر 
معادله در بخش موسوم به سرزمین های اشغالی 
خواهد توانســت قضّیه ی فلســطین را به گامهای 

نهایی نزدیک کند.«   ۹۹/۰۳/۰۲ 

     سازش ممنوع!
تاریــخ نشــان می دهد کــه ســراغ چه مســیرهایی 
نباید رفت. »الگوی شکست پیش روی ماست و آن 
دل بســتن به روشهای سازشــکارانه و کاسه گدایی 
صلح در دســت گرفتن اســت.«    ۸۰/۲/۴ دولتهای 
عــرب در قبــال توطئــه تاریخــی قدرتهــای غربــی و 
اشغال سرزمین های اسامی »پس از مقاومتهای 
نخســتین کــه برخــی از آنهــا تحســین برانگیز بــود، 
بتدریــج تســلیم شــدند و بخصــوص پــس از ورود 
ی مســئله، 

ّ
ایــاالت متحّده ی آمریــکا به عنوان متول

هم وظیفه ی انســانی و اســامی و سیاســی، و هم 
غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی سپرده و با 
امیدهای واهی به هدفهای دشمن کمک کردند.« 
  ۹۹/۰۳/۰۲برخــی گروه هــای مبارز عربی که شــعار 
مبارزه با صهونیســم ســر میدادند نیز پس از  تاش 
و مجاهــدت در ســالهای نخســت »بتدریــج بــه راه 
بی فرجام مذاکره با اشــغالگر و حامیانش کشانده 
شدند و خّط سیری را که میتوانست به تحّقق آرمان 
فلسطین منتهی شود، رها کردند. مذاکره با آمریکا 
و دیگر دولتهای غربــی و نیز با مجامــع بی خاصّیت 
ق فلسطین است.«   

ّ
بین المللی، تجربه تلخ و ناموف

۹۹/۰۳/۰۲  

     مساله ای برای همه مسلمانان
فلســطین یک مســئله عربــی و محلی نیســت. 
»تمــام مســلمین عالــم در هرجــای دنیــا کــه 
بایــد  بــه قضیــه فلســطین  نســبت  هســتند، 
احســاس مســؤولیت کننــد... بایــد مبــارزان را 
تجهیــز کننــد. این، یــک وظیفه شــرعی و حتمی 
بــرای همــه مســلمانان اســت. تــا ایــن وظیفه 
انجــام نگیرد، مســأله فلســطین حــل نخواهد 

شد.«   ۶۹/۸/۲ 
ــت فلســطین را 

ّ
بــه همیــن دلیل همــه بایــد مل

در این جهــاد مقّدس یــاری کنند و »همــه باید 
دست مبارز فلســطینی را ُپر، و پشت او را محکم 

کنند.«    ۹۹/۰۳/۰۲  
مــا در جمهــوری اســامی نیــز »بــا افتخــار، هــر 
چــه در تــوان داشــته باشــیم در ایــن راه انجام 

خواهیم داد.«    ۹۹/۰۳/۰۲ 
اصــوال سیاســت جمهوری اســامی این اســت 
کــه »هــر جــا هــر ملتــی، هــر گروهــی بــا رژیــم 
صهیونیســتی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت 
ســرش هســتیم و کمکش میکنیم و هیچ ابائی 
هــم از گفتن این حــرف نداریــم. ایــن حقیقت و 
واقعیــت اســت.«    ۹۰/۱۱/۱۴ و »هــر جــا حرکت 
اســامی اســت، هر جا دفاع از هویت اســامی 
اســت، هر جا دفــاع از مظلوم اســت، جمهوری 
اســامی آنجــا حاضــر اســت و حاضــر خواهــد 

بود.«   ۹۱/۴/۲۱

     فردای روشِن فلسطین
راه حــل نهایــی جمهوری اســامی بــرای فردای 
»فلســطین  اســت:  مشــخص  نیــز  فلســطین 
ق به فلســطینیان اســت، و باید با اراده ی 

ّ
متعل

آنــان اداره شــود. طــرح همه پرســی از همــه ی 
ادیــان و اقــوام فلســطینی -کــه از نزدیــک بــه 
دو دهــه ی پیــش از ایــن ارائــه کرده ایــم- تنهــا 
نتیجــه ای اســت که بایــد بر چالشــهای امــروز و 
فردای فلســطین مترّتــب شــود... در این طرح، 
فلســطینیاِن یهــودی و مســیحی و مســلمان، 
در کنــار هم در یــک همه پرســی شــرکت و نظام 
سیاســی کشــور فلســطین را تعییــن میکننــد؛ 
آنچه قطعًا باید برود نظام صهیونیســتی است 
و صهیونیســم، خــود بدعتــی در آئیــن یهــود و 

کامًال بیگانه از آن است.«   ۹۹/۰۳/۰۲
آینده نهایی فلسطین روشــن است »ما یقین 
داریــم بــا ادامــه ی مبــارزات مــردم مســلمان 
فلســطین و حمایت جهان اســام، فلسطین 
به فضــل الهــی آزاد می شــود و بیت المقدس 
و مســجداالقصی و ســایر نقــاط آن ســرزمین 
بــاز  اســام  جهــان  آغــوش  بــه  اســامی 

می گردد؛«    ۸۰/۰۲/۰۴
این فقط یــک رویا نیســت و پیش از ایــن هم به 
واقعیــت پیوســته بود»همچنــان کــه ســتاره 
صبح امید درخشید، یک بار در انقاب اسامی، 
یک بــار در جنــگ تحمیلــی... در ایــن قضیه هم 
قطعــًا شــفق امیــد خواهــد درخشــید و قطعًا 
فلســطین به دســت مردم فلســطین برخواهد 
گشــت و ایــن زائــده دروغــی و جعلــی از صحنه 
جغرافیــا محــو خواهــد شــد؛ در ایــن تردیــدی 

نیست«.    ۹۱/۵/۲۵ 

گزیده ای از  بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره »عمل به قرآن«

در امتداد تالوت و تدبر در قرآن، »عمل به دستورات قرآنی« در ابعاد فردی، اجتماعی و حاکمیتی از مهم ترین توصیه های رهبر انقالب است. 
»خط حزب اهلل« در گزیده بیانات زیر تأکیدات حضرت آیت اهلل خامنه ای در اینباره را بازخوانی می کند:

برای زندگِی سعادتمندانه
مفاهیمی برای زندگی

با قرآن باید عجین شـــد؛ مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی؛ 
فقط معلومـــات نیســـت. گاهی انســـان معلومات قرآنـــی اش خوب 
اســـت، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست! ما باید تالشمان این باشد که قرآن 
در زندگی ما تجســـم پیدا کند. همان طور که از یکی از زوجات مکرمه ی پیغمبر اکرم 
وقتی درباره ی اخالق پیغمبر پرســـیدند، ایشـــان در جواب گفتند کـــه: »کان خلقه 

القرآن« اخالق او قرآن بود؛ یعنی قرآن مجسم بود.   88/7/28

سعادت دنیا هم با عمل به قرآن تأمین می شود
قرآن فقط براى سعادت آخرت نیست؛ سعادت دنیا را هم قرآن تأمین 
میکند. ســـعادت دنیا یعنی برخوردارى از ِنَعم الهی در این نشئه؛ این 
تها با قـــرآن، با عمل به قـــرآن عّزت، رفاه، 

ّ
را با قرآن میشـــود تأمین کرد. میشـــود مل

دانش، قدرت، وحدت و انسجام و سْبك زندگی شـــیرين پیدا کنند؛ اینها همه امور 
دنیوى اســـت. آخرت هم که حیات معنوى و حقیقی و مستمر و ابدى است، با قرآن 

حاصل میشود.    98/1/26

راهنمای انسانها به سوی عدالت و معرفت
حیات امتها و ملتها در آشـــنائی با معارف قرآن و عمـــل به مقتضای این 
معارف و عمل به احکام قرآنی است. انسانها اگر طالب عدالتند و از ظلم 
بیزارند، راه مبارزه ی بـــا ظلم را باید از قرآن فرا بگیرند. انســـانها اگـــر طالب علمند و به 
وســـیله ی معرفت و آگاهی و علم میخواهند زندگی را رونق ببخشند و راحت و رفاه را 

برای خودشان تأمین کنند، راهش به وسیله ی قرآن نشان داده میشود.    90/5/11

قرآن اینگونه مهجور می شود...
َخُذوا هَذا 

َ
ْوِمـــي اّت

َ
پیغمبر اکرم نزد پـــروردگار عرض می کند: »یـــا َرّبِ ِإّنَ ق

ُقْرآَن َمْهُجورًا«. ایـــن َهجر قرآن به چه معناســـت ؟ ...یعنی قرآن در یك 
ْ
ال

جامعه تالوت شـــده و احترام ظاهرى می شـــود، اما به احکام آن عمـــل نمی کنند و به 
بهانه ى جدایی دین از سیاست، حکومت را از قرآن سلب می نمایند.    73/6/4

عاقبت عمل نکردن به قرآن
راه صحیح زندگی جوامع اســـالم، عمل به قرآن است... 
ط کّفار 

ّ
عقب ماندگی کشورهای اســـالمی را ببینید؛ تسل

بر بسیاری از کشورهای اسالمی را مالحظه کنید؛ اینکه رئیس جمهور 
آمریکا با کمـــال وقاحـــت میگوید اگر ما نباشـــیم، بعضـــی از این 

کشـــورهای عربی یک هفته هم نمیتوانند خودشـــان 
ت اســـت، این به خاطر 

ّ
را حفظ کنند... این ذل

عدم تمّسک به قرآن است.    97/2/6

عـــاج »بازگشـــت به قـــرآن« 
است

اگر ملتی بتواند از طريق انس با قرآن، خود 
را در فضای قرآنی قرار دهد، در فضای معرفتی قرآن قرار دهد، 

خواهد توانست مشـــکالت خود را برطرف کند. مشکل بزرگ 
مسلمانان دنیا دوری از قرآن اســـت؛ عالج هم برگشت به 

قرآن است. قرآن فقط برای تالوت کردن در کنج و زوایا 
نیست؛ قرآن برای عمل است؛ قرآن برای شناخت 

و معرفت است.    79/8/9

قدم اول، آشنایی با متن قرآن
قدم اّول برای عمل کامل به قرآن، آشنایی با متن قرآن است. در دوره 
رژیم طاغوت، مردم ما با قرآن آشـــنا نبودند. کسانی که می توانستند 
قرآن را از رو بخوانند محدود بودند. قـــرآن در فضای جامعه، غریب بود. امروز قرآن 
در کشور ما ســـیطره دارد. قدِم اّول، یاد گرفتن متن قرآن است و این باید روز به روز 

زیاد شود.    77/9/1

مات فکرى« تبدیل شود
ّ
مفاهیم قرآنی باید به »مسل

ما معارف و مفاهیمـــی در قرآن داریـــم که حقیقتًا ســـازنده ى زندگی 
مقتدرانه و عّزتمندانه ى اّمت اسالمی اســـت. براى اینکه این مفاهیم 
مورد عمل قرار بگیـــرد، اّول باید این مفاهیم را جزو بّینات افکار جامعه ى اســـالمی 
قرار داد. مـــا در این مرحله هنـــوز گرفتاریـــم، بایـــد کارى بکنیم که ایـــن مفاهیم در 

مات فکرى.    96/2/7 
ّ
جامعه ى اسالمی تبدیل بشود به مسل

دستورات قرآن را به عمل خودتان نزدیک کنید
عمل خودمان را باید قرآنی کنیـــم. با قرآن که انـــس میگیرید، قرآن را 
که تالوت میکنید، هر جائی دستوری اســـت، هدایتی است، نصیحتی 
اســـت، در درجه ی اول ســـعی کنید آن را در وجود خودتان، در باطـــن خودتان، در 
دل خودتان پایدار کنید و آن را بـــه عمل خودتان نزدیک کنید. هر کـــدام از ما اگر در 
عمل این را متعهد شـــدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنی خواهد شـــد. 

91/4/31   

مسئولّیت دولتها برای عملّیاتی سازِی دستورات قرآنی 
جوامـــع بشـــری اگـــر بـــه دســـتوراِت کاربـــردی قـــرآن عمـــل بکننـــد، 
بـــدون تردیـــد از همـــه ی مشـــکالت نجـــات پیـــدا خواهنـــد کـــرد. در 
همیـــن ظاهـــِر قـــرآن هـــزاران دســـتور زندگـــی وجـــود دارد. ایـــن دســـتورات قرآنـــی، 
عملّیاتـــی اســـت یعنـــی قابـــل عمـــل شـــدن اســـت؛ البّتـــه دولتهـــا مســـئولّیت 
ــئولّیت  ــه مسـ ــران جامعـ ــور و مدیـ ــر کشـ ط بـ

ّ
ــل ــای مسـ ــد، قدرتهـ ــتری دارنـ بیشـ

بیشـــتری دارنـــد.    99/2/6

به سوی حکومت قرآنی
آنچه امـــروز به نـــام حکومت اســـالمی در ایران برپاســـت، به 
طـــور کامـــل و صددرصد، یـــک نظـــام منطبق بر قرآن اســـت. 
این اّدعای بزرگی اســـت. ما اّدعایمان این اســـت کـــه چارچوب 
حاکمیت قرآن و اسالم را در این کشـــور به وجود آورده ایم 
و به سمت کامل کردن این نظام و صددرصد اسالمی 

کردن آن حرکت می کنیم.    78/6/9

حاکمیت قرآن، شـــرط زمینه سازی 
ظهور

مـــا وقتـــی میتوانیـــم حقیقتـــًا منتظـــر 
مهـــدی  ظهـــور  آمـــاده  را  زمینـــه  کـــه  بیاییـــم  حســـاب  بـــه 
موعـــود؟جع؟ کنیـــم؛ و آن عبـــارت از عمـــل کـــردن بـــه احـــکام 
اســـالمی و حاکمیـــت قـــرآن و اســـالم اســـت... اولیـــن قـــدم بـــرای 
حاکمیـــت اســـالم و نزدیـــک شـــدن ملتهـــای مســـلمان بـــه عهـــد 
ظهـــور،  به وســـیله ی ملـــت ایـــران برداشـــته شـــده؛ و آن، 

ایجـــاد حاکمیـــت قـــرآن اســـت.     70/11/30

برای برای زندگِی سعادتمندانهزندگِی سعادتمندانه


